LÉKAŘ – INTERNISTA
pro Jihomoravský kraj

Vynikající pracovní a ﬁnanční podmínky!
Pro našeho klienta, Nemocnici TGM v Hodoníně, hledáme lékaře interního lékařství.
Pracovní příležitost dáme jak čerstvým absolventům s možností absolvování atestace, tak i zkušeným lékařům s praxí, s možností profesního růstu na pozici zástupce
primáře interní kliniky.
Jsme příspěvková organice, která má velkou podporu Jihomoravského kraje
a proto můžeme nabídnout stabilitu, moderní zařízení a možnost stáží ve fakultních nemocnicích.
Těšíme se na novou posilu našeho týmu, které nabídneme:
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Atraktivní ﬁnanční ohodnocení dle praxe a možnost kariérního postupu
Až 100% osobního ohodnocení a příplatky za služby
Příjemné pracovní prostředí – naše nemocnice sídlí v krásném prostředí jižní
Moravy, přímo v rozsáhlém parku, který je plný zeleně a plynule navazuje
na místní lázně
K nám do Hodonína, je možné pohodlně dojíždět, ale pokud jste z větší dálky,
rádi zajistíme bydlení a budeme se podílet na jeho ﬁnancování
Stravování přímo v areálu nemocnice
Příspěvky na sport, kulturu a volný čas
Školka pro děti našich zaměstnanců, starost o ně a jejich aktivity zajišťují
2 kvaliﬁkované zdravotní sestřičky, které mají blízký vztah k dětem a rády se
o ně postarají ve všech směrech
Pokud Váš partner působí ve zdravotnictví či v lázeňství je v našich silách
se domluvit a najít pracovní uplatnění také pro něj (např. fyzioterapeut, zdravotní
masér, zdravotní sestra…)

Pokud Vaše specializace není orientována přímo na interní lékařství, rádi se sekáme
i se specialisty z jiných oborů, jelikož máme možnost nabídnout uplatnění ve vícero
oblastech zdravotnictví.
Pokud Vás toto sdělení oslovilo, rádi se s Vámi setkáme, provedeme Vás naší nemocnicí a popovídáme si o možnostech spolupráce tak, aby byla výhodná pro obě
strany.
V případě zájmu prosím kontaktujte personální agenturu, která nás v této věci zastupuje.
Své dotazy a životopisy zasílejte na email: klvackova@e-pragma.cz
či volejte na tel. číslo 730 894 711 nebo 736 605 036.
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